
Drodzy rodzice! 

Proponowane przez nas zajęcia i zabawy wykonujemy z dzieckiem na zasadzie dobrowolności.  

GRUPA UNIJNA TRZYLATKI - BIEDRONECZKI I TYGRYSKI 

Dzień 14.05.2020 (czwartek) 

Temat tygodnia: Łąka w maju. 

Temat dnia: Kwiaty majowej łąki. 

Głównym celem jest rozwijanie wyobraźni artystycznej i poznanie  nazw kwiatów łąkowych . 

1. Zabawa na powitanie ,,Dzień dobry, kwiaty ”. 

Rodzic wita dziecko kolorami kwiatów np. żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym. 

Jeśli dziecko ma taki kolor ubioru na sobie, to wskazuje ten kolor i macha do rodzica prawą 

ręką. 

2. Zabawa matematyczna ,,Maki, kaczeńce, niezapominajki.” 

Liczmany – czerwone, żółte i niebieskie kwiatki wycięte z kolorowego papieru, kartki kolorowe 

w tych kolorach. 

Rodzic rozsypuje kolorowe kwiaty na dywanie – łące. 

Dziecko  segreguje kwiaty według koloru i układa na kolorowych katonach. 

Dziecko układa wspólnie z rodzicem rytm: czerwony, żółty, niebieski, czerwony, żółty itd. 

Dziecko układa dowolny rytm samodzielnie. /Rodzic sprawdza poprawność wykonania/ 

3. Nauka drugiej zwrotki piosenki ,,Mała biedroneczka”. 

Link do piosenki „Mała biedroneczka”: https://www.youtube.com/watch?v=BeLMx4273_E 

Dziecko powtarza za rodzicem fragment drugiej zwrotki. 

W czasie słuchania nagrania piosenki dziecko podczas dwóch pierwszych zwrotek biega  

i naśladuje lot biedronki, a podczas refrenu zatrzymuje się i unosi ręce do góry. 

4. Zabawa z pokazywaniem,, Wianek dla mamy”. 

Dziecko pokazuje ruchem słowa opowiadania rodzica: 

 Dziecko: 

Na majowej łące rosną różnokolorowe kwiaty, unosi dłonie od podłogi w górę 

pachnące maki, konwalie, fiołki i rumianki. unosi dłonie do nosa, robi wdech nosem 

Dzieci przyszły na łąkę maszeruje po pokoju, 

i nazrywały kwiatów, wykonuje ruch zrywania kwiatów, 



z których uplotły wianek dla mamy                     robi mały młynek przedramionami przed sobą 

Zaniosły mamie niespodziankę.               maszeruje w miejscu, łączy dłonie na wysokości piersi            

A mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła    splata ręce na wysokości ramion. 

5. Oglądanie roślin łąkowych. 

Link do filmu o roślinach łąkowych: https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk 

6. Karta pracy nr 28, kredki bibuła, klej. 

Dziecko rysuje po śladzie – kończy rysować łąkę. Następnie wykleja płatki maków czerwoną 

bibułą, a niebieską – kwiaty chabrów. 

7. Improwizacja ruchowa do muzyki poważnej ,,Nad pięknym modrym Dunajem”. 

Link do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=Oip1FwYLSwk 

Rodzic czarodziejską różdżką zamienia dziecko w kwiat, który tańczy w słońcu. Dziecko stoi  

w miejscu i ruchem ciała  oddaje nastrój muzyki. 

8. Zabawa  ruchowa z elementem skoku ,,Z kwiatka na kwiatek”. 

/powtarzamy zabawę z poprzednich zajęć/ 

9. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej ,, Majowa łąka”.  

Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza treść  wiersza powtórnie, dziecko powtarza fragment 

tekstu: za, zo, ze, zu, zy to majowe dni! 

Majowa łąka, 

pachnąca łąka; 

Tu widać myszkę, 

słychać skowronka… 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

 

Pająk zaplata 

pośród traw sieci, 

a mała pszczółka 

do kwiatka leci. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 



Ważka spogląda 

na dół ciekawie. 

Kret nowy kopiec 

wykopał w trawie 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

 

Bąk bzyczy głośno, 

trzmiela szukając. 

A wokół brzozy 

wciąż biega zając. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

 

Na małym krzaczku 

przysiadła mucha. 

Z wielką uwagą 

motyla słucha. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

 

I konik polny 

też nie próżnuje, 

małej biedronce 

kropek pilnuje. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

 

 



Tyle się dzieje 

ciągle na łące! 

Aż z ciekawością 

zerka tam słońce. 

Za, zo, ze, zu, zy 

to majowe dni! 

 

10. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze ,,Odgłosy łąki”. 

Dziecko biega i naśladuje podany przez rodzica odgłos zwierzęcia żyjącego na łące: 

konik polny – cyk, cyk,  żaba – kum, kum, osa – bzzzz…..,skowronek – fiu, fiu. 

11. Zabawa  w ogródku domowym. 

Puszczanie baniek mydlanych. 

12. Nauka trzeciej zwrotki piosenki ,,Mała biedroneczka”. 

13. Ćwiczenia językowe ,,Czerwony jak…” 

Dziecko podaje nazwy znanych mu kolorów, a następnie podaje nazwy przedmiotów, roślin, 

zwierząt, które kojarzą im się z tym kolorem, np. czerwony jak jabłko, zielony jak ogórek itp. 

14. Wyprawka plastyczna, karta H, nożyczki, kredki. 

Dziecko koloruje kwiaty i wycina je po liniach przerywanych. 
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